
       Všeobecne záväzné nariadenie obce Gočovo 
        o poplatkoch v školstve č. 4 /2011 

 
 
 

Obec Gočovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

v y d á v a 
 

toto všeobecne záväzné nariadenia obce Gočovo o výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní 
zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou 
škôl a školských zariadení a úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov. 
 

Článok I. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Obec Gočovo podľa zákona č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní ( ďalej len „školský zákon“ ) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre jednotlivé školy a školské zariadenia na území 
obce Gočovo výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelej osoby na 
čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení, výšku príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelého stravníka na nákup potravín na jedno jedlo. 
 
 

§ 2 
Materská škola 

 
Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva 
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 
najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec Gočovo určuje pre 
materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok pre zákonného zástupcu 
dieťaťa v rozpätí 3,31 – 9,95 eur (6,60 EUR). 
 

 
§ 3 

Zariadenie školského stravovania 
 

1) Podľa § 140 ods.10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje 
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií určuje Obec Gočovo v zmysle 
finančných pásiem MŠ SR (4.finančné pásmo) určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo nasledovne : 

 



Materská                     Desiata             Obed                 Olovrant 
škola 
Deti                 0,30 €   0,72 €                   0,25 €   
Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,27 € - IV. pásmo 
z finančných pásiem pre materské školy.  
 
2) Príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa (IV. finančné pásmo), ktorý je 
    zahrnutý v zozname detí v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške  
    životného minima a ktorému bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím  
    návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením z ÚPSVaR je nasledovný: 
     Mš- obed, desiata  - 1,00 €          (dotácia ÚPSVaR  je vo výške 0,72 € ,  desiata 0,28 €) 
 
3) Cena stravnej jednotky pre stravníka: 
     Dieťa MŠ: 1,27 + 1,00 = 2,27 € - celodenná strava 
 
4) Obed pre  dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení, iní stravníci) 
   v sume 2,29 €. 
 
5) Obec Gočovo prispieva na úhradu réžijných nákladov na stravu detí MŠ vo výške 1,-€ na  
     potenciálneho stravníka. 

 
 

§ 4 
Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 
1. Podľa § 28 ods. 8 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa neuhrádza za dieťa: 
    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
    b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom 
        dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 
    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
    d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní   
        z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
 
2. Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená  
    prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 
  
. 
 

Článok II. 
§ 5  

Záverečné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Gočovo bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Gočove dňa 14.12.2011, účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2012. 
 
                         Bc. Milan Mlynár  
                                                                      starosta obce 
 
 


